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1. DESSCRIÇÃO FUNCIONA
F
AL DO CO
ONTROLAD
DOR EM TEMPO REA
AL
1.1.

Tipos de controle ‐ O controolador deve
erá ser capaz de opperar em Controle
C
Centralizad
do, ou em Controle
C
Loccal.

1.1.1.

Contro
ole Centralizado ‐ O coontrolador deverá
d
ser capaz de opperar em dois tipos
de Con
ntrole Centralizado, quuais sejam, Controle Ce
entralizado Integral e Controle
C
Centraalizado de Supervisão.
S

1.1.1.1.
1.1.1.1.1.

C
Controle
Cen
ntralizado Inntegral
Neste tip
po de contrrole, a cadaa segundo, a Central ddeverá info
ormar ao
controlad
dor qual é o estággio que ele deverá implementar nos
semáforo
os. A cada segundo, o controlador deverá informar à Central
qual foi o estágio iimplementaado nos se
emáforos nno último segundo,
s
além das informaçõees relativas à detecção e a eventu ais falhas.

1.1.1.1.2.

elo menos, os três se
eguintes
Além disso, deverã o ser disponíveis, pe
recursos:
a) Pe
elo menos uuma vez po
or dia o reló
ógio do conntrolador de
everá ser
aju
ustado com o da Central;
b) No
o máximo, 15 segundos após a ocorrência de uma falha
f
no
co
ontrolador, oou num detector de veícu
ulos, o contrrolador deve
erá enviar
me
ensagem à CCentral inform
mando o oco
orrido;
c) A Central deveerá poder acessar para leitura todoos os parâme
etros dos
anos de trááfego reside
entes no co
ontrolador ( upload). De
everá ser
pla
po
ossível, desd e a Central, gravar um plano
p
de trááfego no con
ntrolador,
be
em como alteerar a tabelaa de mudança de planos ((download).

1.1.1.2.
1.1.1.2.1.

C
Controle
Cen
ntralizado dde Supervisãão
Neste tip
po de conttrole, a tro
oca de men
nsagens enntre a Central e o
controlad
dor em cam po só ocorrre esporadiccamente. O cruzamentto opera
segundo a program ação semafórica resid
dente no prróprio conttrolador.
Neste tip
po de cont role deverãão ser disp
poníveis, peelo menos, os três
seguintess recursos:
a) Pe
elo menos uuma vez po
or dia o reló
ógio do conntrolador de
everá ser
aju
ustado com o da Central;
b) No
o máximo, 15 segundos após a ocorrência de uma falha
f
no
co
ontrolador, oou num detector de veícu
ulos, o contrrolador deve
erá enviar
me
ensagem à CCentral inform
mando o oco
orrido;
c) A Central deveerá poder acessar para leitura todoos os parâme
etros dos
pla
anos de trááfego reside
entes no co
ontrolador ( upload). De
everá ser
po
ossível, desd e a Central, gravar um plano
p
de trááfego no con
ntrolador,
be
em como a TTabela de mu
udança de pla
anos (downlooad).

1.1.2.
1.1.2.1.

Contro
ole Local
N
Neste
tipo de
d controlee, não há troca
t
de me
ensagens eentre a Cen
ntral e o
controlador em camppo. O conttrolador im
mplementa nos semááforos a
p
programaçã
o semafóricca residente
e no próprio
o controlad or.

1.1.2.2.

N
Neste
tipo de control e, a tempo
orização do
os estágioss nos semááforos é
d
derivada
inttegralmentee da prograamação sem
mafórica reesidente no próprio
controlador..

1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.

Capacidade
Grupo
os semafóriccos
São considerados três ttipos de controladoress: o controlaador Padrão 8, que
d
deverá
ser capaz de atender, no
n mínimo, oito gruppos semafó
óricos. O
controlador Padrão 166, que devverá ser capaz de ateender, no mínimo,
d
dezesseis
grrupos semaafóricos. O controlado
or Padrão 224, que devverá ser
capaz de ate
ender, no m
mínimo, vinte e quatro grupos
g
sem
mafóricos.

1.2.2.
1.2.2.1.

Estágios
T
Tanto
o controlador Paadrão 8 com
mo o contro
olador Padrã
rão 16 e Paadrão 24
d
deverão
ser capazes dee operar, no mínimo, oito estágioos. Sendo que
q dois
o mais anéis não podeerão utilizarr um mesmo
ou
o estágio.

1.2.3.
1.2.3.1.

Planoss
O controlado
or deverá sser capaz de
e operar, no
o mínimo, ddezesseis planos de
trráfego.

1.2.4.
1.2.4.1.

Evento
os para ativvação de plaanos
O controlad
dor deverá ser capaz de armaze
enar, no m
mínimo, sesssenta e
q
quatro
eventos de ativaação de plan
nos.

1.2.5.
1.2.5.1.

Evento
o para ativaação de plannos em dataas especiaiss
O Controlad
dor deverá ser capazz de ativarr, no mínim
mo, 16 (de
ezesseis)
e
eventos
de ativação dde planos especiais. Cada
C
ativaçção de plaano será
d
definida
por dia, mês, hhora, minuto
o e segundo
o.

1.2.6.
1.2.6.1.

Detecttores de pedestres
O controlador deverá ser capaz de
d ser cone
ectado a, ppelo menos, quatro
de pedesttres, cada um responsável porr um conju
d
detectores
unto de
b
botoeiras
liggadas em paaralelo.

1.2.7.

Detecttores de veíículos

1.2.7.1.

O controlador deverá sser capaz de
d ser receb
ber os dadoos de, pelo
o menos,
d
dezesseis
de
etectores d e veículos, cada um responsável por uma seção
s
de
d
detecção,
ou
u solução eqquivalente.

1.2.8.
1.2.8.1.

Anel
O controlado
or deverá tter a capacidade de op
perar ao meenos 4 anéiss. Sendo
q a capaciidade mínim
que
ma de estággios deverá ser distribuuída entre eles.
e

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.

Característticas Funcio
onais
Sequêência de Corres
O controlad
dor deverá permitir a seguinte sequência de cores para os
semáforos:
a) Grupo
os focais veicculares: verd
de ‐ amarelo ‐ vermelho;
b) Grupo
os focais de pedestres: verde
v
‐ verme
elho intermittente ‐ verm
melho.

1.3.2.
1.3.2.1.

do de Entrevverdes
Períod
O valores dos
Os
d temposs que comp
põem o perríodo de enntreverdes deverão
p
poder
ser programado
p
os, indepen
ndentementte, por estáágio ou po
or grupo
semafórico. Deverá serr possível diferenciar
d
o valor porr plano, sen
ndo que,
n mínimo, duas tabe las de entrreverdes de
no
everão estaar disponívveis para
seleção quan
ndo da conffiguração dos planos.

1.3.2.2.

O período de entreverddes deverá ser compo
osto pelos sseguintes in
ntervalos
lu
uminosos:
a) Intervvalo de ama relo, ajustávvel entre 3 e,
e pelo menoos, 7 segundos, com
resolu
ução de um segundo. O controladorr não deveráá permitir a gravação
de valores inferioores a 3 segundos ;
b) Intervvalo de verm
melho interm
mitente, ajusstável, pelo menos, entrre 3 e 32
segun
ndos, com reesolução de um
u segundo;;

c) Intervvalo de verm
melho de limpeza, ajustável, pelo meenos, entre 0 (zero) e
7 seggundos, com
m resolução de um segu
undo. O tem
mpo de verm
melho de
limpe
eza, quandoo diferente de zero, de
everá poderr ser implementado
imediiatamente appós o períod
do de amarelo e/ou verm
melho intermitente.

1.3.2.3.

N situação em que o intervalo de
Na
d vermelh
ho intermiteente seja maior
m
do
q
que
o inte
ervalo de amarelo e que os dois interrvalos transcorram
p
parcialment
e juntos, o início do intervalo do vermelho inntermitente
e deverá
ser anteriorr ao início do intervalo de amarelo e o fi m do interrvalo do
vermelho in
ntermitentee deverá co
oincidir com
m o términno do interrvalo de
amarelo.

1.3.2.4.

E qualque
Em
er um dos modos de operação, os temposs dos intervvalos de
amarelo, ve
ermelho inntermitente
e e verme
elho geral não pode
erão ser
d
desrespeitad
dos, nem m
mesmo na troca de plan
nos ou na trroca de mod
dos.

1.3.3.
1.3.3.1.

Tempo
o de verde de segurançça
O tempo de verde dee segurançça deverá poder ser programad
do, pelo
m
menos,
entre 1 e 30 seggundos, com
m resolução
o de um seggundo.

1.3.3.2.

O

tempo

de

verdde

de

segurança
s

deverá

ser

progrramável,

in
ndependenttemente, paara cada grupo semafó
órico.
1.3.3.3.

E qualquer um dos m
Em
modos de op
peração, o tempo de vverde de se
egurança
n poderá ser desresppeitado, nem
não
m mesmo na
n troca de planos ou na troca
d modos.
de

1.3.3.4.

N caso de violação
No
v
do tempo de verde de se
egurança o controlador deverá
irr para o modo intermittente por faalha.

1.3.4.
1.3.4.1.

Tempo
o de máxim
ma permanêência no estágio
O tempo de máxim
ma perman
nência no estágio ddeverá poder ser
p
programado
o, pelo me nos, entre 3 e 15 minutos,
m
coom resoluçãão de 1
m
minuto.
De
everá ser possível desconside
erar o te mpo máximo de
p
permanência
a no estágioo.

1.3.4.2.

E
Em
qualque
er um doos modos de opera
ação, o teempo de máxima
p
permanência
a no estággio não pod
derá ser de
esrespeitadoo, nem me
esmo na
trroca de plan
nos ou na trroca de mo
odos.

1.3.4.3.

N caso de
No
e violação ddo tempo de máxima permanêência no esstágio o
controlador deverá ir ppara o mod
do intermite
ente por fallha, exceto quando
e
estiver
no modo
m
de opeeração man
nual. Neste caso o conttrolador devverá sair
d modo de operaçção manuaal e retorrnar ao m
do
modo de controle
centralizado
o.

1.3.5.
1.3.5.1.

o do estágio
o
Tempo
O início do estágio
e
se ddará com o início do entreverdes
e
s anterior ao
a verde
d estágio, em
do
e todos oss modos de controle.

1.3.5.2.

O tempo de
e um estági o deverá poder
p
variarr, pelo mennos, entre 1 (um) e
1 (cento e cinquenta ) segundos,, com resolu
150
ução de um
m segundo.

1.3.6.
1.3.6.1.

Verdes Conflitanttes
O controlad
dor deveráá possibilitar a con
nfiguração de quais grupos
semafóricos poderão tter verdes simultâneos e quais ggrupos sem
mafóricos
n poderão
não
o ter verdess simultâneo
os.

1.3.6.2.

A configuraçção de verd es conflitan
ntes deverá ser específfica e independente
d tabela de
da
d associaçção de grupos semafó
óricos X esstágios. Nãão serão
aceitas soluções que ddeduzam ve
erdes confllitantes a ppartir da taabela de
g
grupos
semaafóricos X e stágios.

1.3.6.3.

O controlador deverá ffazer consisstência entrre a configuuração dos estágios
e relação aos gruppos semafó
em
óricos com a configuuração doss verdes
conflitantes,, de forma a impedir a inserção de
e dados incoompatíveis..

1.3.6.4.

A ocorrênciaa de uma situação de
e verdes co
onflitantes deverá con
nduzir o
controlador para o m
modo Amarrelo Interm
mitente em , no máximo, um
segundo.

1.3.7.
1.3.7.1.

Monittoramento dos
d focos
C
Controlador
deverá serr capaz de detectar
d
a siituação em que todos os focos
vermelhos de um

mesmo grupo
g
sem
mafórico eestejam ap
pagados,

considerando tanto a operação com lâmpa
adas conve ncionais, quanto a
LED, esta funcionalidadde é desejávvel também
m para os foocos verdess e focos
amarelos. Deverá
D
seer possível parametrrizar cada um dos grupos
semafóricos para quee, ao ser identificada tal situaçção, o controlador
im
mponha, ou
u não, o moodo Amarelo
o Intermiten
nte.
1.3.8.
1.3.8.1.

Sequêência de Parrtida
Q
Quando
os focos
f
forem
m energizados (indepen
ndentemen te se o controlador
e
estava
ligad
do ou não)), ou ao se
e restaurar a energiaa no contro
olador à
n
normalidade
e, os gruposs focais veicculares, antes de mudaarem para o estágio
reequerido, deverão ppermanecerr cinco se
egundos noo modo Amarelo
A
In
ntermitente
e (grupos dde pedestre
e apagados)), seguidos por três se
egundos
d vermelho
de
o integral eem todos os
o grupos fo
ocais (inclussive nos grrupos de
p
pedestres).

1.3.9.
1.3.9.1.

Saída do Modo Amarelo Inteermitente
In
ndependenttemente d o motivo que
q
tenha conduzidoo o controlador ao
m
modo
Amarelo Intermi tente, este deverá impor vermel ho integral a todos
o seus grupos (incluusive os de
os
d pedestrres) durantte três se
egundos,
im
mediatamente após a ssaída do mo
odo Amarelo Intermiteente.

1.3.10.
1.3.10.11.

Troca de Planos
D
Deverá
ser realizada de forma “abrupt”, respeitanddo os tem
mpos de
segurança definidos. Taambém seráá aceita a trroca de plannos de form
ma “Soft”
d
desde
que o tempo de ajuste ocorra em 3 (trrês) ciclos e o tempo de
d verde
d um estággios não se estenda além do tempo de cicloo do plano que
de
q está
in
niciando.

1.4.
1.4.1.

Modos de Operação
Quand
do em Con
ntrole Centtralizado de
e Supervisã
ão, ou em Controle Local, o
contro
olador deve
erá ser capaaz de implementar os seguintes m
modos de operação
o
no(s) cruzamento
c
o(s) semafó rico(s) por ele
e controla
ado(s):
a) Amarrelo Intermiteente;
b) Manu
ual;
c) Temp
pos Fixos Isollado;
d) Atuad
do;
e) Temp
pos Fixos Cooordenado;
f)

1.4.1.1.

Apaga
ado.

Q
Quando
em Controle CCentralizado
o Integral, o controladoor deverá ser capaz
d impleme
de
entar os seeguintes modos de operação
o
noo(s) cruzam
mento(s)
semafórico(ss) por ele coontrolado(ss):
a) Amarrelo Intermiteente;
b) Manu
ual;
c) Temp
pos Fixos Isollado;
d) Temp
pos Fixos Cooordenado;
e) Apaga
ado;
f)

1.4.2.
1.4.2.1.

Temp
po Real.

nte
Modo Intermiten
N
Neste
modo
o, todos oos grupos focais veicculares opeeram em amarelo
in
ntermitente
e e todos oss grupos foccais de pede
estres perm
manecem ap
pagados.

1.4.2.2.

E modo deverá
Este
d
podeer ser acionado a partirr dos seguinntes evento
os:
a) Requisição atravéés de recurso existente
e no Painel de Facilidades para
nte, somentte quando em
e modo
solicittação do moodo Amarelo Intermiten
local. Deverá serr imposto esste modo de
e operação para todos os anéis
progrramados;

b) Deteccção, pelo próprio co
ontrolador, de algumaa falha qu
ue possa
comp
prometer a segurança do trânsito de veículoos ou de pedestres
p
(detecção de verddes conflitan
ntes, por exemplo);
c) Quando da energgização das lââmpadas doss grupos focaais ou ao se restaurar
a ene
ergia no conttrolador (Seq
quência de Pa
artida);
d) Acion
namento

dee

um

plaano

residen
nte

no

p róprio

ntrolador,
con

caracterizado com
mo modo Amarelo
A
Inte
ermitente, ddurante um período
ar este moddo de operação para
progrramado. Devverá ser posssível aciona
cada anel program
mado;
namento do modo Amaarelo Interm
mitente pela Central. De
everá ser
e) Acion
possívvel acionar eeste modo de
e operação para
p cada an el programa
ado.

1.4.2.3.

Q
Quando
ocorrer falhas relativas ao
os grupos se
emafóricos, conforme item “b”
acima, apen
nas os ané is que aprresentarem grupos coom falha irrão para
amarelo inte
ermitente, oos demais deverão
d
perrmanecer opperando no
o plano e
m
modo
previssto.

1.4.2.4.

A comunicação de dados do
o controlador, quanndo em Controle
C
C
Centralizado
o, não devverá ser interrompid
da pelo m
modo de operação
o
A
Amarelo
Inte
ermitente.

1.4.3.
1.4.3.1.

Modo Manual
N
Neste
modo
o de operaação, a du
uração dos estágios é imposta por um
O
Operador
de
e Tráfego, em campo
o, de acordo com seq uência de estágios
p
preestabelec
cida no coontrolador e respeitando temppos de se
egurança
p
programado
os. Deverá sser efetivad
da pela inse
erção, atravvés de plugg, de um
d
dispositivo
de comanddo manual na entrad
da apropriaada. O disspositivo
d
deverá
ser uma chavee de contaato momen
ntâneo, tipoo push‐buttton NA,
ligado ao plug
p
de áuddio (mono)) tipo P10 através dee cabo esp
piralado,
u
usualmente
utilizado em
m telefone.

1.4.3.2.

A operação em Modoo Manual se aplicara simultaneaamente a todos
t
os
anéis. Duran
nte a opera ção em Mo
odo Manual, a sequênccia de estággios será
d
determinada
a por um pllano de uso
o exclusivo para
p
operaçção manual ou pelo
p
plano
vigentte, sendo quue a opção será progra
amável.

1.4.3.3.

C
Caso
durante a operaçãão em Modo
o Manual ocorrer umaa mudança de
d Plano
p
por
tabela horária, a operação
o em Modo Manual continuaráá a ser
d
determinada
a pelos parââmetros do Plano em que
q iniciou.

1.4.3.4.

D
Durante
a operação maanual os esstágios dispensáveis paassarão a ser fixo e
será implem
mentado em todos os ciiclos.

1.4.3.5.

Q
Quando
em Controle Ceentralizado, a comuniccação de daados não de
everá ser
in
nterrompida pelo mod o de Operaação Manua
al.

1.4.3.6.

Q
Quando
em
m Controle Centralizad
do, o modo de Operração Man
nual não
p
poderá
ser in
niciado sem
m que existaa uma libera
ação por paarte da Centtral.

1.4.3.7.

Q
Quando
em Operação Manual um
m estágio ulttrapassar o tempo mááximo de
p
permanência
a no estágioo o controlaador deverá
á imediatam
mente passaar para o
M
Modo
de Co
ontrole Centtralizado, e não sendo possível, deeverá passaar para o
M
Modo
Operaacional prevvisto na tabela horária local.

1.4.4.
1.4.4.1.

Modo Tempos Fixxos Isolado
N
Neste
modo
o de operaçção, o conttrolador de
everá manteer tempos fixos de
e
estágios,
de acordo coom os valorres especificados por pplano resid
dente no
p
próprio
conttrolador, see submetido
o ao Controle Centralizzado de Sup
pervisão,
o ao Contro
ou
ole Local, oou de acordo com os va
alores espeecificados por plano
reesidente naa Central, see submetido
o ao Contro
ole Centralizzado Integraal.

1.4.4.2.

Se o controlador esstiver submetido ao
o Controlee Centralizado de
Supervisão, ou ao CControle Local, as mudanças
m
de planos serão
mplementadas de acorrdo com a Tabela
T
de Mudanças
M
dde Planos re
esidente
im
n próprio controladorr. Se o con
no
ntrolador estiver subm
metido ao Controle
C
C
Centralizado
o Integral, as mudançças de plan
nos serão implementadas de
acordo com a Tabela dee Mudançass de Planos residente nna Central.

1.4.4.3.

N
Neste
modo
o, não haveerá estágio
os de duraçção variáveel, podendo
o haver,
e
entretanto,
estágios fix os dispensááveis.

1.4.4.4.

Se, em um determinad
d
do ciclo, não ocorrer um
u estágio fixo dispen
nsável, o
teempo de cicclo ficará diiminuído do
o tempo correspondennte à duraçãão desse
e
estágio.

1.4.4.5.

N condição
Na
o de falha dde um dete
ector veicular (placa dee detecção ou laço
in
ndutivo), o estágio ddispensável a ele asssociado de verá passaar a ser
considerado
o estágio inddispensável.

1.4.5.
1.4.5.1.

Modo Atuado
N
Neste
modo
o de operaçãão, a duraçção dos está
ágios é decoorrente da ativação
d detectore
de
es veicularees, permitin
ndo extensões de verdde até um máximo
p
programado
o. O controllador deverrá seguir a sua prograamação inte
erna, de
acordo com os valores eespecificados pelo plan
no vigente.

1.4.5.2.

A mudançaas de plannos serão implementtadas atravvés da Tabela de
As
M
Mudanças
de Planos reesidente no controlado
or, tomandoo como refe
erência o
m
mesmo
relóggio que esppecifica o ho
orário do co
ontrolador.

1.4.5.3.

N modo Atuado, podeerá haver, ou não, estágios dispen sáveis.
No

1.4.5.4.

Se em um determinaddo ciclo nãão ocorrer um estágioo dispensável, seu
teempo deverá ser elim inado do ciiclo, não occorrendo neenhum proccesso de
compensaçãão em outroos estágios.

1.4.5.5.

O tempo de verde do estágio de duração variável deverá variar entre
valores programáveis de verde mínimo e de verde máximo, em função das
solicitações provenientes dos detectores veiculares. A cada uma dessas
solicitações, o respectivo tempo de verde, quando presente, será
incrementado de um período de tempo programável, denominado
"extensão de verde".

1.4.5.6.

O tempo de verde mínimo deverá ser maior ou igual ao correspondente
tempo de verde de segurança e menor ou igual ao correspondente tempo
de verde máximo.

1.4.5.7.

O tempo de verde mínimo não é um parâmetro de segurança e deverá ser
específico para o modo Atuado, não devendo interferir nos demais modos
de operação.

1.4.5.8.

Deverá existir um parâmetro, programável para cada estágio e para cada
plano, denominado "tempo de verdes intermediário". A consistência do
controlador e da Central deverá assegurar que ele seja maior ou igual ao
respectivo verde mínimo e menor ou igual ao respectivo verde máximo. Se
ocorrer falha em qualquer um dos detectores utilizados pelo Modo Atuado,
o controlador deverá passar a operar no modo Tempos Fixos Isolado com
os verdes iguais aos respectivos "tempo de verdes intermediário". Assim
devem ser programados três parâmetros: tempo de verde mínimo, tempo
de verde máximo e um tempo de verde intermediário para o caso de falha
do detector.

1.4.5.9.

Deverá ser disponível o recurso de demanda prioritária, associada a
determinado estágio. Uma vez identificada uma demanda prioritária, se o
estágio correspondente não estiver ocorrendo, ele deve ser acionado o
mais rapidamente possível, respeitados, porém, a sequência de estágios, os
entreverdes e os verdes de segurança. Caso esse estágio esteja ocorrendo,
deve ser incrementada a extensão de verde correspondente.

1.4.6.
1.4.6.1.

Modo Tempos Fixxos Coorde nado
N
Neste
modo
o de opera ção, o controlador op
pera de forrma sincron
nizada e
coordenada com outroos controlad
dores, em fu
unção de p arâmetros internos
e de mensaggens trocad as com a Ce
entral.

1.4.6.2.

Se o controlador esstiver submetido ao
o Controlee Centralizado de
Supervisão, ou ao CControle Local, as mudanças
m
de planos serão
im
mplementadas de acorrdo com a Tabela
T
de Mudanças
M
dde Planos re
esidente
n próprio controladorr. Se o con
no
ntrolador estiver subm
metido ao Controle
C
C
Centralizado
o Integral, as mudançças de plan
nos serão implementadas de
acordo com a Tabela dee Mudançass de Planos residente nna Central.

1.4.6.3.

A defasagem
m deverá seer um parâm
metro programável, in dependentemente,
p
para
cada um
m dos planoos.

1.4.6.4.

A defasagem
m deverá pooder ser aju
ustada entre
e zero e o teempo de ciclo, com
reesolução de
e um segun do.

1.4.6.5.

Se, em um determinaddo plano, houver estágio dispenssável, o tem
mpo não
u
utilizado
de
esse estágiio (no casso de não ocorrer o referido estágio
d
dispensável)
) deverá serr acrescido para outro
o estágio, deentro da se
equência
vigente, de forma a m
manter consstante o tempo de cicclo. Caso o estágio
e
escolhido
como alternnativo for o imediattamente annterior ao estágio
d
dispensável,
ele deverrá ser este
endido ocu
upando o tempo do estágio
d
dispensável
de modo a receber essse tempo ainda no me smo ciclo.

1.4.6.6.

N modo Tempos
No
T
Fixxos Coorde
enado não haverá esstágios de duração
variável.

1.4.7.
1.4.7.1.

Modo Apagado
D
Deverá
ser possível
p
im por o controlador no modo apaggado. Neste
e modo,
to
odos os gru
upos focaiss veicularess e todos os
o grupos fo
focais de pe
edestres
p
permanecem
m apagadoss. Deverá se
er possível,, também, programar o modo
apagado sele
ecionando ssomente algguns grupos semafóriccos.

1.4.7.2.

O controlador deverá continuar funcionand
f
o internam
mente, deve
endo ser
p
possível
visu
ualizar a prrogramação
o sendo exe
ecutada meesmo com os
o focos
apagados. A comunicaçção com a Central
C
tamb
bém deveráá ser mantid
da.

1.4.8.
1.4.8.1.

Modo Tempo Reaal
N
Neste
modo de opeeração, a Central re
ecebe, seggundo a segundo,
s
m
mensagens
sobre
s
a dettecção veicu
ular e a detecção de peedestres. Co
om base
n
nessas
informações, naa situação presente doss estágios e na parame
etrização
reesidente naa Central, caalcula qual é a program
mação semaafórica que deve ser
im
mplementada no cont rolador. Ne
este modo de
d operaçãão, a cada segundo,
s
o controlado
or implemeenta nos gru
upos focais a indicaçãoo luminosa enviada
p Central no segund o anterior, desde que respeitadoos os parâmetros de
pela
segurança.

1.4.9.
1.4.9.1.

Impossição de Plano e Modo de Operaçãão pelo controlador
D
Deverá
ser possível
p
imppor a partirr do controlador qualqquer um dos planos
p
programado
os, assim co mo um mod
do de opera
ação.

1.4.9.2.

D
Deverá
ser possível
p
proogramar a duração da
a imposiçãoo de plano e modo,
com resolução de um m
minuto. Tam
mbém será permitido rretirar a imposição,
c
a operar de
e acordo a sua
s tabela hhorária.
voltando o controlador

1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.

Base de Teempos
Métod
dos de ajustte do relógi o do contro
olador
O controlador deverá estar prepaarado para que seu rrelógio interno seja
ajustado por três métoodos distinttos, no que
e tange ao sseu horário
o, dia da
semana e daata:
a) Por mensagem provenientte da Centtral, ajusta ndo o relógio do
ntral;
controlador ao reelógio da Cen
b) Por um dispositivoo GPS acoplaado ao contrrolador;
al.
c) Atravvés da Interfaace de Programação Loca

1.5.1.2.

A
Ajuste
a parttir da Centrral

1.5.1.2.1.

O ajuste do relógioo do contrrolador pello relógio da Central deverá
ocorrer, pelo
p menoss uma vez ao
o dia.

1.5.1.2.2.

A Central deverá recceber a conffirmação de
e que o relóógio do controlador
foi ajustaado correttamente. Deverá
D
ser emitida m
mensagem para o
Operadorr da Centraal somente no caso em
m que tal cconfirmação
o não se
verifique..

1.5.1.3.

A
Ajuste
a parttir de dispoositivo GPS (Global
(
Posiitioning Syst
stem)

1.5.1.3.1.

O ajuste do
d relógio ddo controlador pelo disspositivo GPPS deverá ocorrer
o
a
cada 15 minutos,
m
no máximo.

1.5.1.3.2.

O ajuste por GPS só deve ocorrer qu
uando o ccontrolador estiver
operando
o em modo local por mais
m de 12 horas,
h
deveendo ser desativado
automaticamente qquando o controlador passar para o controle
centralizaado.

1.5.1.4.

A
Ajuste
através da Interfface de Proggramação Local
L

1.5.1.4.1.

O relógio
o do contr olador devverá poder ser ajustaado, manuaalmente,
através da Interface de Program
mação Local.

1.6.
1.6.1.

p
Programação Locaal
Interface para
A Inteerface para Programa ção Local é um dispo
ositivo quee tem a função de
viabilizzar a pro
ogramação e verificcação dos parâmetroos residen
ntes no
contro
olador.

1.6.2.

A Interface para Programaçãão Local deverá ser constituída poor, pelo me
enos, um
visor e um te
eclado, ouu outros dispositivoss que poossuam a mesma
funcio
onalidade.

1.6.3.

A Inteerface de Programaçã
P
ão Local de
everá ser portátil, nãoo sendo aceita sua
incorp
poração ao controlador
c
r.

1.6.4.

Todas as teclas deverão seer identificaadas e as mensagenss apresentaadas em
linguagem de Engenharia
E
de Tráfeggo e em português,, sendo acceitáveis
a de Tráfegoo.
abreviiações mnemônicas dee termos de Engenharia

1.6.5.

As meensagens apresentadaas deverão ser alfanum
méricas, deevendo posssuir, no
mínim
mo, duas linh
has com 166 caracteress cada, além
m de permittir ao operador fácil
interpretação se
em a necesssidade de
e recorrer a tabelas de conversões de
código
os.

1.6.6.

A inteerface de Programaçã
P
ão deverá permitir
p
somente alteerar os parrâmetros
pertinentes à prrogramaçãoo semafóricca, conform
me item 1..7.1.1, em campos
definid
dos, de mod
do a imped ir alteraçõe
es indevidass no softwarre do contro
olador.

1.6.7.

A Inteerface de Programaçã
P
ão Local de
everá ser illuminada innternamentte e ter
condiçções de ser operada sob a inciidência dire
eta ou aussência total de luz
artificiial ou naturral.

1.6.8.

A Inteerface de Prrogramaçãoo Local devverá ser um
m equipameento de uso
o geral e
deveráá ser de do
ois tipos: “hhand‐held te
erminal” e//ou Noteboook, acompaanhados
de todos os cab
bos e coneectores neccessários para comunnicação. Nãão serão
os terminais dedicados que só funccionem com
mo interfacee do contro
olador.
aceito

1.6.9.

A pro
ogramação e a alter ação dos parâmetros residentees no controlador
somen
nte poderão ser efetuuadas atravvés de senh
ha numéricca ou alfan
numérica
única, com um mínimo dee dois dígitos, pré‐gravada em seu firmw
ware. Tal
restriçção não é necessária no caso de leitura dos parâm
metros. Devverá ser
possívvel desativar a necessiddade de inse
erir a senha
a para alteraar os parâm
metros.

1.6.10.

Deverá ser posssível escrevver uma programação
o “off‐line””, ou seja, deverá
permittir a prograamação e aarquivo doss parâmetro
os necessárrios à operaação em
um co
omputador que não essteja conecctado ao controlador ppara implem
menta‐la
posterriormente no
n controladdor.

1.7.
1.7.1.

Programaçção dos Parââmetros doo Controlado
or
Este item
i
especcifica comoo deve serr feita a programaçã
p
o dos parâmetros
resideentes no con
ntrolador, aatravés da In
nterface de Programaçção Local.

1.7.1.1.

D
Deverá
ser efetuando verificaçõe
es de consistência enntre os parâmetros
abaixo, ante
es que o conntrolador asssuma os va
alores inseriidos:
a) Tabela de Conflitoos com Tabe
ela de Estágio
o/Grupos Sem
mafóricos;
b) Ciclo do Plano com
m somatóriaa dos valores que compõee o Plano;
c) Verde
e de Segurannça com os te
empos de Ve
erde dos estáágios;
d) Caraccteres inváliddos para proggramação do
o parâmetroo (números negativos;
símbo
olos, etc);

1.7.1.2.

D
Deverá
ser possível
p
proogramar os parâmetros
p
s relacionaddos a seguir:
a) Introd
dução iniciall e reprogram
mação do ho
orário (hora,, minuto, e segundo,
dia da
a semana e ddata) no reló
ógio interno do
d controladdor;
b) Progrramação e a lteração, tottal e de Supervisão, da TTabela de Mudanças
M
de Planos residennte no controlador. As alterações nna tabela só deverão
a;
ser asssumidas na próxima enttrada horária
c) Progrramação da configuraçção dos esttágios em relação aoss grupos
semafóricos;
d) Progrramação e al teração da sequência
s
de
e estágios;
e) Progrramação e aalteração do
os parâmetros que com
mpõem cada um dos
plano
os;
f)

Progrramação e al teração da associação
a
do
os detectorees aos estágio
os;

g) Impossição de um determinado plano resid
dente no conntrolador.

1.7.1.3.

D
Deverá
ser possível
p
a pprogramaçãão dos parâmetros “b””, “d”, “e” e “f”, do
ittem anterio
or, através dda Central, sendo que estas alterrações não deverão
ser motivo para
p
reiniciaalização do controlador.

1.7.1.4.

Deverá estar implementada função para configurar as transições proibidas
de estágios.

1.7.1.5.

Por medida de segurança, as duas seguintes alterações somente poderão
ser efetuadas localmente, através da Interface para Programação Local, e
somente poderão ser gravadas com o controlador no modo Amarelo
Intermitente:
a) Configuração de verdes conflitantes;
b) Programação da configuração dos estágios em relação aos
grupos semafóricos no plano vigente.

1.7.1.6.

Qualquer alteração na programação do plano vigente deverá vigorar de
imediato, no próprio ciclo em que foi introduzida ou, no máximo, no ciclo
seguinte.

1.7.1.7.

Deverão fazer parte dos parâmetros programáveis os seguintes eventos de
ativação de planos:

1.7.1.7.1.

A Tabela Horária deverá ser única para todos os anéis, sendo cada
evento de ativação de plano composto de Hora, Minuto, Segundo, Dias
da Semana e o Modo de Operação pelo qual o plano será ativado.

1.7.1.7.2.

Os dias da semana deverão poder ser programados individualmente e,
no mínimo, pelos grupos:
a) 2ª a 6ª feira;
b) 2ª feira a sábado;
c) Sábado e domingo;
d) Todos.

1.7.1.7.3.

A utilização de um dos grupos de dia da semana para a ativação de um
plano num determinado horário deverá caracterizar‐se como um único
evento de ativação.

1.7.1.7.4.

Tabela de
e Datas Esppeciais, send
do cada eve
ento de ativvação de plano por
Data Espe
ecial compoosto de Dia, Mês, Hora
a, Minuto, SSegundo e o Modo
de Operação pelo quual o plano será ativado
o.

1.7.1.7.5.

erá se sobreepor à ativaação por
A ativação de plano por Data Esspecial deve
Tabela Ho
orária.

1.7.1.7.6.

As tempo
orizações p rogramáveis do contrrolador devverão ser derivadas
do seu re
elógio inter no, no qual o "segund
do" deverá ser utilizad
do como
unidade de
d incremennto.

1.7.1.7.7.

A base de
e tempo quue servirá de
d referência para as eentradas de
e planos
(troca de planos) deeverá ser 00
0:00:00 horras do dia pprimeiro de
e janeiro
de 1970;

1.8.
1.8.1.

Verificação
o dos Parâm
metros do Coontrolador
Este ittem especifica como deeve ser feitaa a verificaçção dos parrâmetros residentes
no con
ntrolador, seja
s atravéss da Interfacce de Progrramação Loocal, seja através da
Centraal.

1.8.1.1.

D
Deverá
ser possível executar, no mínimo
o, as seguuintes funçções de
verificação:
a) Leiturra de todo e qualquer paarâmetro arm
mazenado naa memória de dados;
b) Leiturra do relógioo interno do controlador;;
c) Leiturra das indicaações de falh
ha. O controlador deveráá registrar, em ordem
crono
ológica, peloo menos as últimas
ú
10 fa
alhas com a indicação do
d código
da fa
alha, data e horário daa ocorrência
a e data e horário da volta ao
funcio
onamento nnormal. A nãão indicação
o da data e horário da volta ao
funcio
onamento nnormal deve
erá significarr a permanêência da falha. Uma
falha em aberto nnão poderá ser
s apagada da
d memória do controlador;
olador: plano
o corrente, modo de operação,
o
d) Leiturra do estad o do contro
ciclo corrente, m
motivo do estado
e
atuall (tabela hoorária, impo
osição do
ador, etc.).
opera

2. ESP
PECIFICAÇÕES TÉCN
NICAS DO CONTROLLADOR TEMPO REA
AL
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

Comunicaçção Tempo Real (Adapttativo)
Protoccolo de Com
municação
A comunicaação de ddados deve
erá ocorrer através da utilizaçção dos
p
protocolos
UTMC2
U
ou N
NTCIP.

2.1.1.2.

A opção pelo protocoloo NTCIP devverá preverr um adaptaador para a Central
d Tempo Real existentte.
do

2.1.1.3.

A opção pelo Protocoloo UTMC (Urrban Trafficc Managem
ment Control) UTMC
2 deverá segguir o padrãão como seggue:
a) UTMC ‐ TSS003_003: 20009 ‐ The UTTMC Framew
work Technicaal Specification
b) UTMC ‐ TSS004_006: 20010 ‐ UTMC Object
O
Regisstry ‐ UM/0088, UG405, Fu
ull UTC.

2.1.2.

Conexxão Física

2.1.2.1.

D
Deverá
dispo
or de porta padrão Eth
hernet 10/100 Mbps RJJ‐45.

2.1.2.2.

A interface óptica deeverá ser de padrão industrial,, preparad
das para
suportar tem
mperaturass superioress a 60ºC. Deverá
D
tam
mbém consid
derar as
d
distâncias
prevista
p
em
m projeto e possuir a quantiddade de conexões
n
necessárias
para atendeer ao projetto proposto
o.

2.2.
2.2.1.

Controlado
or Tempo Real (Adaptaativo)
A pressente Especcificação Téécnica estabelece os requisitos
r
téécnicos parra efeito
de fornecimento de Controlaadores Sem
mafóricos Ele
etrônicos em
m Tempo Real.
R

2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.1.1.

Caractterísticas Té
écnicas
Facilidades Operaciona
O
is
Deverão existir noo controlad
dor, e com
m fácil aceesso, as se
eguintes
es operacionnais:
facilidade
a) Chave
e para ligar//desligar os focos sem desligar os circuitos ló
ógicos do
controlador;
b) Recurrso para soliccitação do modo
m
Amarelo Intermitennte;
c) Soque
ete para connexão de disspositivo que
e proporcionne comando
o manual,
confo
orme descritoo no subitem
m 1.4.3.
d) Soque
ete para connexão da Inte
erface de Pro
ogramação LLocal;
e) Visualização do ti po de contro
ole vigente, se
s local, ou ccentralizado;;
f)

2.2.2.1.2.

Visualização se o modo de controle manual está ativoo.

Todas as facilidadess especificaadas no sub
bitem 2.2.22.1.1 deverãão estar
alojadas em
e um pai nel com po
ortinhola co
om chave e acesso excclusivo e
deverão estar devvidamente identificad
das utilizanndo‐se de termos
consagrad
dos pela Enngenharia de
e Tráfego.

2.2.2.2.
2.2.2.2.1.

T
Tecnologia
Construtiva
C
O contro
olador deveerá ser de
e tecnologia digital e utilizar circuitos
integrado
os montadoos em plaaca de circcuito impreesso. Deve
erão ser
colocadoss indicadorres luminossos em tod
das as funçções princip
pais dos
circuitos, permitinddo, assim, uma maior rapidez no diagnósstico de
falhas.

2.2.2.3.
2.2.2.3.1.

T
Testes
de Ve
erificação
Em interrvalos peri ódicos o controlador deverá efetuar te
estes de
verificaçãão no micrroprocessad
dor e nas memórias que compõem o
sistema, assim comoo nos circuitos de dettecção de vverdes confflitantes.
Identificando uma ffalha, o controlador deverá
d
tom
mar as provvidências
cabíveis de
d acordo coom a gravid
dade da falh
ha detectadda.

2.2.2.4.
2.2.2.4.1.

A
Acionament
o dos Focoss
O controlador deverrá possibilittar o acionamento de focos consstituídos
por LED´ss.

2.2.2.4.2.

Os circuittos que acioonam os foccos devem ser projetaddos para evvitar que
ocorram intervalos ccom situaçõ
ões visíveis de luzes appagadas ou de luzes
simultâne
eas no mesm
mo grupo fo
ocal.

2.2.2.4.3.

Os circuiitos que aacionam oss focos de
evem ser pprojetados para a
utilização
o de focos a LED´s que
q
possuirão tensõees de alim
mentação
conforme
e subitem 22.2.4.1.1. e a potência máxima dee 20 (vinte) W cada,
seja para grupos focaais veiculares ou de pe
edestres.

2.2.2.4.4.

O acionam
mento dos focos deverá se dar po
or elementoos de estad
do sólido
(triacs, por
p exempllo) e o dissparo deve
erá ocorrerr no instan
nte que
propicie aumento
a
daa vida útil da fonte de luz (zero croossing).

2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.1.1.

écnicas Adiccionais
Caractterísticas Té
D
Detectores
de
d Pedestrees (Botoeiraas)
O contro
olador, ao identificar o acionam
mento de uma boto
oeira de
pedestress, deverá im
mplementarr o estágio associado ccom tal botoeira na
programaação.

2.2.3.1.2.

O contro
olador deveerá dispor de
d um recurso que proopicie a ocorrência
de estágios apropriaados para pedestres
p
em função ddo acionam
mento de
es de pedeestres. O detector
d
de
e pedestress consiste em um
detectore
conjunto de botoeirras (contato
os normalm
mente aberrtos) instalaados em
locais de travessia dde pedestre
es. Estes bo
otões, ao seerem pressionados,
transmite
em ao cont rolador um
ma solicitaçã
ão de temp o de verde para os
pedestress, através da inserçãão de estág
gios adequuados (estáágios de
demandaa de pedestrres).

2.2.3.1.3.

Toda e qualquer
q
innterface entre a botoeira e o coontrolador deverá,
obrigatorriamente, seer parte inte
egrante do controladoor.

2.2.3.1.4.

O contro
olador deveerá possuir indicadorres luminoosos referentes ao
acioname
ento das bbotoeiras de pedestre
es. Esta inddicação devverá ser
visível naas condiçõees de lumiinosidade diurna
d
e n oturna às quais o
controlad
dor estará s ubmetido quando
q
instalado.

2.2.3.2.
2.2.3.2.1.

D
Detectores
Veiculares
V
Um dete
ector veicuular significca o conjunto de cirrcuitos ele
etrônicos
(placa(s) de
d detecçãoo, etc.) e laçços indutivo
os e/ou de ooutra tecno
ologia de
detecção que não dependa de
d sensores no pavim
mento (Sisttema de
o “Overheadd”), instalado(s) em uma
u
seção especifica de via,
Detecção
capaz de detectar a ppresença de
e fluxo de tráfego veicuular.

2.2.3.2.2.

O controlador deverrá dispor de
d recurso que
q propiciie a ocorrência e a
variação do tempo de duração de estág
gios em funnção de de
emandas
geradas por
p detecto res veicularres.

2.2.3.2.3.

A placa de detecçãão do controlador de
everá ser capaz de registrar
motocicle
etas, autom
móveis, camiinhões e ôn
nibus.

2.2.3.2.4.

No caso de
d se adotarr a tecnologgia de Laçoss Indutivos, deve‐se prever:
I.

Deveerá existir um recurso que perrmita, no caso de
estaccionamento
o

sobre

a

regiãoo

detectaada,

a

reconnfiguração da área re
emanescentte do laço indutivo
(áreaa livre) para que a mesma possa coontinuar a registrar
veícuulos. Caso a área remanescente não seja su
uficiente
para permitir taal reconfigu
uração, devverá ser im
mposta a
conddição de aussência de veículo
v
apóss o término
o de um
períoodo de temp
po program
mável entre 3 e 10 minu
utos.
II.

A plaaca de dete
ecção, que constitui o detector veicular
deve rá possuir recursos de
e sintonia aautomática e ajuste
manuual de sensiibilidade.

III.

A ab rangência de
d detecção deverá coompreende
er desde
motoocicletas até caminh
hões e ônnibus. O detector
d
veicuular deverá funcionar normalment
n
te para indutâncias
(do laaço) compreendidas en
ntre, no mínnimo, 50 a 500
5 µH.

IV.

Não poderá haver interferência de operação entre
e
os
m
placca de deteccção ("crosss‐talk") e
cana is de uma mesma
entree placas adjacentes.

V.

A plaaca de detecção deverá
á possibilitaar a fácil seleção de
frequuência de operação para cada cannal; além de
e possuir
um m
mecanismo de reset ma
anual.

VI.

Os reecursos desscritos nos subitens
s
II a V, acima, deverão
ser seelecionados sem a neccessidade dde compone
entes ou
dispoositivos eletrônicos ad
dicionais, oou seja, o detector
d
veicuular deverá já estar prreviamente preparado para as
caraccterísticas

de

calibração

de

frequênccia,

de

sensiibilidade e tempo de
d reconfigguração do
os laços
induttivos instalados nas vias, confforme a faixa
f
de
induttância descrita no subitem III, acim
ma.
2.2.3.2.5.

Deverá ocorrer
o
a i mposição da
d condição de falhaa do canal após a
constataçção de romppimento do
o laço ou perda da isolaação com a terra.

2.2.3.2.6.

Os detecctores veicculares devverão dispo
or de indiccadores luminosos
frontais, por canal, apresentando as dettecções ve iculares efe
etuadas.
Esta indiccação deverrá ser visíve
el nas condiçções de lum
minosidade diurna e
noturna às
à quais o coontrolador estará subm
metido quanndo instalado.

2.2.3.2.7.

Deverá ocorrer
o
a im
mposição da
d condição
o de ausênncia de veícculo nas
saídas da placa, duraante a energgização da mesma.
m

2.2.3.2.8.

A placa de detecção deverá transmitir a condição de detecção de
veículo para o processamento do controlador através do fechamento de
um contato normalmente aberto (NA), sendo que os terminais desse
contato devem estar acessíveis na borneira do controlador de modo a
proporcionar a utilização de outros dispositivos de detecção que
possuam essa característica.

2.2.3.2.9.

Mesmo que o controlador seja fornecido em conjunto com tecnologia
de detecção que não dependa de sensores no pavimento (Sistema de
Detecção “Overhead”) deverá estar elétrica e mecanicamente
preparado para receber placas de detecção baseadas em laços
indutivos.

2.2.3.3.

Estratégia de Controle – Na presente especificação, os requisitos foram
definidos considerando‐se que a estratégia adotada seja a de controle por
estágio. Portanto, no caso de uma proposta baseada em outra estratégia
de controle, a mesma deverá ser capaz de viabilizar os requisitos funcionais
que estão sendo determinados para a estratégia de controle por estágio.
Também a interface de programação a ser utilizada deverá se apresentar
baseada no controle por estágio.

2.2.3.4.
2.2.3.4.1.

Relógio ‐ GPS
O controlador deverá receber, quando em modo local, sua referência de
horário através de GPS ‐ Global Positioning System ‐ e fazer a conversão
para o Horário Oficial de Brasília, GMT‐3. Esta atualização, quando em
modo local, deverá ocorrer com periodicidade igual ou inferior a 15
(quinze) minutos.

2.2.3.4.2.

Deverá ser possível, através de um comando de operação, alterar a
referência para GMT‐2, para adequação ao horário de verão.

2.2.3.4.3.

Caso haja interrupçção da alim
mentação fornecida
f
ppela rede elétrica,
deverá en
ntrar em opperação um
m dispositivo
o que garannta que o re
elógio do
controlad
dor estará c orreto no momento
m
do
o retorno d a alimentaçção.

2.2.3.4.4.

No caso da
d utilizaçãoo de bateria ou dispossitivo similaar, recarregáveis ou
não, a durabilidade nnão deverá ser inferiorr a 5 (cinco)) anos.

2.2.4.
2.2.4.1.
2.2.4.1.1.

erais de Proojeto e Consstrução
Caractterísticas Ge
A
Alimentação
o, Aterrameento e Interfferências
O controllador deverrá funcionar na frequê
ência de 60 Hz (+ e ‐ 5%) e em
cada umaa das seguiintes tensões nominaiis utilizadass na cidade
e de São
Paulo (+ e ‐ 20%), ouu seja:
a) fase‐fase (2 ffios) : 208 VCA, 220 VCA
A e 230 VCA
A;

2.2.4.1.2.

Se a alimentação fa ltar ou cairr além de 20% (vinte ppor cento) do valor
nominal (valores m
mencionadoss no subite
em 2.2.4.1..1 por um período
igual ou inferior a 50 (cinque
enta) milisssegundos, o controlador não
deverá re
everter parra a sequên
ncia descritta em "Seqquência de Partida"
(subitem 1.3.8), e seu desem
mpenho não
o deverá m
mudar durante ou
eríodo desta
a ocorrênciaa seja superior a 50
depois daa ocorrênciaa. Caso o pe
(cinquentta) milisseggundos, o co
ontrolador deverá deixxar de funccionar e,
neste casso, todos oss parâmetro
os já progra
amados devverão ser mantidos.
m
Quando a energia for restaaurada à normalidadde, o reto
orno do
funcionam
mento do controlado
or deverá obedecer à "Sequência de
Partida".

2.2.4.1.3.

O contro
olador deveerá possuirr uma chave liga‐dessliga geral, alojada
internamente ao gabbinete e devvidamente identificadaa.

2.2.4.1.4.

O

conttrolador

deverá

possuir
p

proteções
p

contra

indução

eletromagnética, deescargas elétricas, in
nterferênciaas, sobreco
orrentes,
étricos e so
obretensõess. Especificamente,
correntess de fuga, cchoques elé
deverão ser realizaados os seguintes
s
ensaios
e
basseados na norma
EN50293:
I.

C (rede, fo
ocos e botoeeiras)
Alimeentadores CA

a) En
nsaio de Tra nsiente Eléttrico Rápido,, segundo noorma IEC 61
1000‐4‐4,
co
om 1 (hum) kkV de pico e critério
c
de desempenho nível B;
b) En
nsaio de Surtto de Onda Combinada, segundo IEEC 61000‐4‐5, com 2
(dois) kV de ppico entre linha e terra e 1 (hum) kkV entre linhas, com
criitério de dessempenho níível B;

II.

Comuunicações

a) En
nsaio de Tra nsiente Eléttrico Rápido,, segundo noorma IEC 61
1000‐4‐4,
co
om 1 (hum) kkV de pico e critério
c
de desempenho nível B;
b) En
nsaio de Surtto de Onda Combinada, segundo IEEC 61000‐4‐5, com 1
(hum) kV de ppico entre lin
nha e terra e 0,5 (meio) kV entre linhas, com
criitério de dessempenho níível B;

2.2.4.1.5.

O controlador deverrá oferecer pelo meno
os uma tom
mada univerrsal com
pino terraa e com tennsão da red
de de alime
entação, coom capacidaade para
15 (quinzze) A. Esta tomada nãão deverá ter
t acesso eexterno. A tomada
deverá po
ossuir suas próprias proteções,
p
a fim de quue curto‐circuito ou
sobrecorrrentes na mesma não causem danos ao funcionamento do
controlad
dor.

2.2.4.1.6.

O contro
olador devverá possuir borneira
a independdente, dottada de
parafuso imperdívell ou similarr (por exem
mplo, sistem
ma de cone
exão por
mola), paara ligação de cabo alimentado
a
r e de ateerramento com,
c
no
mínimo, 6 (seis) m
milímetros quadrados de seção . Todas ass partes
o a blindaggem do cabo
c
de
metálicass do contrrolador, asssim como

comunicação, quando utilizado, deverão ser ligadas ao terra,
obedecendo à norma NBR 5410 da ABNT.
2.2.4.2.
2.2.4.2.1.

Empacotamento Mecânico
Todas as partes que constituem o controlador deverão ter proteção
anticorrosão, caso sejam confeccionados com materiais ferrosos.

2.2.4.2.2.

O gabinete

do controlador

deverá

satisfazer plenamente

às

recomendações da norma NBR 6146 da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnica) para ser classificado como IP54, ou seja, à prova de
poeira e chuvas e não apresentar ângulos salientes, isto é, os "cantos
externos" do gabinete deverão ser arredondados.
2.2.4.2.3.

Na parte interna do controlador deverá existir um compartimento, para
se guardar documentos (papéis) de tamanho A4, referentes ao
controlador.

2.2.4.2.4.

As chaves que abrem e fecham os compartimentos só deverão sair da
fechadura quando as portas estiverem trancadas. A CET fornecerá um
modelo para a chave da porta principal e outro modelo para o Painel de
Facilidades.

2.2.4.2.5.

As partes removíveis contendo equipamentos elétricos que integram o
controlador deverão ser efetivamente ligadas ao seu aterramento, não
sendo suficiente o simples contato de apoio entre chassi e suportes.

2.2.4.2.6.

O projeto mecânico do controlador deverá facilitar ao máximo o acesso
a qualquer componente e deverá permiti‐lo sem a necessidade de
remover outros componentes, nem desmontar partes mecânicas ou
estruturais.

2.2.4.2.7.

O Painel de Facilidades, conforme item 2.2.2.1.2 deverá ser isolado
fisicamente das partes de lógica e de potência do controlador (sendo
estas constituídas por todas as placas eletrônicas/elétricas existentes,
assim como os disjuntores, filtros, transformadores, borneiras,

conectores e fiação geral do controlador). Tal isolamento físico deverá
impedir o acesso do Operador, que irá manusear dos recursos
existentes no Painel de Facilidades, às partes lógicas e de potência do
controlador. Tal isolamento pode ser realizado através de porta, tampa,
ou similar entre o Painel de Facilidades e as partes de lógica e de
potência do controlador.
2.2.4.2.8.

Os controladores deverão dispor do recurso de detecção de porta
aberta, tanto para o Painel de Facilidades quanto para a porta principal.

2.2.4.2.9.

Todos os controladores Semafóricos deverão possuir internamente uma
identificação com Número de Série indelével e de fácil visualização, com
a abertura da porta do controlador. Este Número de Série deverá estar
relacionado aos Números de Série das Placas ou Módulos que compõe o
controlador.

2.2.4.3.
2.2.4.3.1.

Parte Elétrica
Com exceção aos circuitos de potência que poderão utilizar
exclusivamente fiação de reforço para as trilhas de circuito impresso,
todas as demais placas com componentes deverão ser 100% (cem por
cento) em circuito impresso, não sendo aceito, portanto, ligações em
wire‐wrap ou similar. Também não será aceita superposição de
componentes.

2.2.4.3.2.

Ao lado dos componentes deverão ser impressos seus símbolos
normalizados, utilizando os mesmos códigos empregados nos esquemas
elétricos correspondentes.

2.2.4.3.3.

Todas as placas ou módulos que compõem o controlador deverão
possuir uma identificação contendo o seu código (quando existir) e o
número de série. Em hipótese alguma deverão existir dois módulos ou
placas com o mesmo número de série.

2.2.4.3.4.

Todos os controladoores deverãão ser forne
ecidos acom
mpanhados da lista
em mídia digital de nnúmeros de
e série dos módulos
m
quue os compu
userem.

2.2.4.3.5.

A chave para
p
ligar/d esligar os focos, citada
a no subite m 2.2.2.1.1
1 ‐ alínea
"a" ‐ devverá desligaar totalmen
nte a energ
gização doss focos, atrravés da
interrupção total dda(s) fase(s) nas mesmas, indeppendentemente da
alimentaçção utilizadaa.

2.2.4.3.6.

A frequê
ência de inntermitênciia dos foccos , tantoo para o amarelo
intermitente quantoo para o vermelho de pedestres
p
deeverá ser de 1 (um)
Hz, sendo
o o duty‐cyccle situado na faixa co
ompreendidda entre 30%
% (trinta
por cento
o) e 50% (cinnquenta po
or cento) de lâmpada a cesa.

2.2.4.3.7.

Não serão
o aceitos m ódulos encapsulados ou
o hermeticcamente selados.

2.2.4.3.8.

Todos os fusíveis da fonte de alime
entação deeverão poder ser
substituíd
dos sem a nnecessidade
e de desmon
ntagem da mesma e de outros
trabalhoss adicionais.. Deverá co
onstar a indicação, em português,, do tipo
de fusívell e sua capaacidade de corrente
c
em
m local de fáácil visualizaação.

2.2.4.4.

A
Adaptador

2.2.4.4.1.

A Contrattada dever á, se necesssário, fornecer e insttalar um ad
daptador
para posssibilitar a instalação do contro
olador fornnecido na base de
concreto existente.

2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.

Módulo dee Monitoram
mento de C ontroladore
es Semafóricos por GPPRS
Descriição do Siste
ema:
O Sistema de Moni toramento de Controladores Semafórico
os para
M
Manutenção
o

consistee

da

co
omunicação

entre

os

Módulos

de

M
Monitorame
ento de CControladores Semaffóricos co m a Cen
ntral de
M
Monitorame
ento de Controlado
ores Semafóricos –
Sinalização

Semafóri ca,

supervisionando
o

o

Manutenção de

funncionamentto

dos

controladore
es semafórricos e perm
mitindo o monitorame
m
ento dos no
o‐breaks
reemotamentte.

2.3.2.
2.3.2.1.

Objettivo:
O Módulo de Monitoraamento GSM
M/GPRS e GPS,
G que deeverá ser in
ntegrado
ao Controlad
dor Semafóórico de form
ma a permitir as seguiintes caractterísticas
m
mínimas:

2.3.2.2.
2.3.2.2.1.

Sincronismo
o de relógio nos controladores sem
mafóricos uttilizando GP
PS:
O horário
o GMT deveerá ser transmitido parra o controllador semafórico, e
este fará o devido aj uste para o horário de
e Brasília.

2.3.2.2.2.

Monitorar no Cont rolador Semafórico: Falta de E nergia, Sub
btensão,
Amarelo Intermitentte, Desligad
do/Apagado
o, Estacionaado e Portaa Aberta,
e transmiitir para a CCentral de Monitorame
M
ento;

2.3.2.2.3.

Deverá possuir o recurso para desliigar e liggar o con
ntrolador
remotamente (“reseet”), ou sejaa, desenerg
gizar e enerrgizá‐lo novamente,
d Central de Monito
oramento, respeitanddo a sequê
ência de
através da
partida

do

contrrolador,

conforme

especificaç ões

técnicas

de

controlad
dores semaffóricos da CET;
C
2.3.2.2.4.

Transmitiir os dadoss do No‐brreak, utiliza
ando protoccolo SNMP
P para a
Central de Monitora mento;

2.3.2.2.5.

m a Central de Tempoos Fixos, co
onforme
Possibilitaar a comunnicação com
item 3.1..1., transm itindo e re
ecebendo os
o dados uttilizando protocolo
UTMC‐2 e XML sobree HTTP.

2.3.3.

n deverá causar dan
nos ou interrferências dde qualquerr espécie
O equipamento não
omprometaam o pleno ffuncioname
ento do con
ntrolador seemafórico, sistemas
s
que co
adjaceentes e outrros equipam
mentos que não façam parte do si stema;

2.3.4.

Deverá atender a portariia nº 002//14 – SMT.GAB quee dispõe sobre
s
a
padronização de
e protocoloos de com
municação dos
d sistem as inteligentes de
monitoramento, controle e fiscalizzação de trânsito ((ITS – Intelligent
Transp
portation Syystems), doos sistemas de controle de semáfforos e das centrais
de con
ntrole e tran
nsporte em
mpregados no
n Município
o de São Paaulo;

2.3.5.

Deverá ser utilizaado o proto colo UTMC‐2 para efettuar a comuunicação do
os dados
de mo
onitoramento descritoos no item 4.3.2.1., co
onforme as MIBs defin
nidas na
tabelaa a seguir. O Sistema de Monitoramento de
everá perm
mitir a comu
unicação
nos prrotocolos HT
TTP, UTMC‐‐2 e SNMP em um únicco canal.
Objetos UTMC2
U
para Central de M
Monitorame
ento e Módu
ulo de Monittoramento
Reply GPn
n ‐ 1.3.6.1.4.1.13267.3.2 .5.1.1.25

Falhhas

bit 7

bit 6

biit 5

bit 4

bit 3

bit 2

bit 1

bit 0

Controolador

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0

Norm
mal
Falta de Energia
Subte nsão
Apagado/D
Desligado
Amarelo Inttermitente
Estacioonado

2.3.6.

Reply CO ‐ 1.3.6.1.4.1
1.13267.3.2. 5.1.1.33
bit 0 setado = 1

Falhha
Porta Aberta Controladorr

Control SFFn ‐ 1.3.6.1.4
4.1.13267.3. 2.4.2.1.6
bit 0 setado = 1

Comando peela Central
Re
eset Remotoo Controlador

Reply SCn
n ‐ 1.3.6.1.4.1.13267.3.22.5.1.1.7
bit 0 setado = 1

Resposta
R
do CControlador
Confirmação doo Reset Remo
oto

Admitte‐se a utilização de caixa exterrna ao con
ntrolador, qquando neccessário.
Contudo, a messma deverrá ser prottegida contra umidadde, intemp
péries e
descarrgas eletrosstáticas, connforme norrma ABNT vigente.
v
Devverá ser a prova
p
de
poeiraa e chuvas (IP54) e nãão apresen
ntar ânguloss salientes,, isto é, os “cantos
extern
nos” da caixxa deverão sser arredon
ndados;

2.3.7.

Não deverá
d
oferecer riscoos de segurança humana, confoorme norm
ma ABNT
vigentte;

2.3.8.

Tensão
o de entrad
da deverá aatender as tensões
t
de 115 VAC a 230 VAC (+
+/‐20%),
de aco
ordo com as
a especificaações da co
oncessionárria de energgia elétrica. Deverá
funcio
onar na freq
quência de 660 Hz (+/‐5%
%);

2.3.9.

O Mód
dulo de Mo
onitoramennto dever estar proteg
gido contra surtos, transientes
de ten
nsão e desscargas eléttricas, indu
ução eletromagnética, corrente de
d fuga,
choqu
ues elétricoss e sobretennsões confo
orme norma
a ABNT vigeente;

2.3.10.

O Mód
dulo de Monitoramentto deverá manter
m
seu funcioname
f
ento normal por, no
mínim
mo, 2 horas, em casoo de falta de energia elétrica.. No caso de seu
desligaamento nenhum parâ metro proggramado de
everá ser pperdido, retomando
autom
maticamente
e ao funcionnamento no
ormal quando religadoo;

2.3.11.

Os paarâmetros de
d configurração do Módulo
M
de Monitoram
mento deve
erão ser
mantid
dos em memória não vvolátil;

2.3.12.

O Sisteema de Mo
onitoramentto de Contrroladores Semafóricoss para Manu
utenção,
via GP
PRS, não devverá inviabiilizar futuraas implemen
ntações com
mo centralizzação de
contro
oladores, ad
dvento de nnovas tecnologias de co
ontrole, etc .;

2.3.13.

Dispon
nibilizar porrta serial RSS232 para outros
o
equipamentos ffuturos (detectores
laços virtuais,
v
painel de mennsagens variáveis, etc.);

2.3.14.

Dispon
nibilizar porrta serial RSS485 para sincronismo de horárioo com o controlador
semaffórico, usando o protoccolo de cad
da controlad
dor, no casoo dos contro
oladores
existentes;

2.3.15.

Dispon
nibilizar porta Etherneet 10/100 MBPS
M
RJ45 para conexxão com o nobreak,
n
no pro
otocolo SNM
MP;

2.3.16.

Dispon
nibilizar porrta Ethernett 10/100 MBPS RJ45 pa
ara conexãoo UTMC‐2;

2.3.17.

Dispon
nibilizar porta Etherneet 10/100 MBPS
M
RJ45 para conexxão GSM/G
GPRS (ou
superiior);

2.3.18.

O estado estacionado devverá possuiir opção manual
m
de configuração para
monitoramento ou não monitoram
mento (de
esligado).

Ao selecionar o

monitoramento, deverá ser detectado o estado esstacionado caso o controlador
permaaneça nele por
p mais doo que 12(do
oze) minutos.

2.3.19.

Especiificação da Comunicaçãão GSM/GP
PRS:

2.3.19.11.

O equipame
ento deveráá ser certificcado e hom
mologado peela ANATEL, no que
se referir à transmissãoo de dados;

2.3.19.22.

T
Tecnologia
de
d Comuniccação: GSM//GPRS ou su
uperior;

2.3.19.33.

Q
Quad‐band
GSM
G
850/9000/1800/19
900 MHz;

2.3.19.44.

O Módulo de Monito ramento deverá
d
posssuir capaciddade mínim
ma para
2
2(dois)
slots (SIM card) (dual chip).

3. ACEEITAÇÃO E REJEIÇÃO
3.1.

A CONTRA
ATADA deverá aprese ntar laudo conclusivo de testes funcionais emitido
por Laborratório acreditado peelo INMETR
RO, para verificar
v
o atendimento aos
seguintes requisitos desta
d
Especcificação Té
écnica de Controlador
C
es Semafórricos em
Tempo Reaal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2.

item 3.2 – C apacidades;
item 3.3 – C aracterística
as Funcionais
s;
item 3.4 – M
Modos de Ope
eração;
item 4.1.2 – Protocolo de
e Comunicaç
ção;
item 4.2.2 – Característic
cas Técnicas
s Básicas;
item 4.2.3 – Coordenaçã
ão e Supervis
são de Contrroladores;
item 4.2.4 – Interface de Operação Local;
L
item 4.2.5 – Operação Via
V Central;
item 4.2.6 - Funções das
d
Interface
es de Operaação (Local e
Central);
item 4.2.7 – Funções de Verificação;
item 4.2.8 – Característic
cas Gerais de Projeto e C
Construção;
Item 4.3 – M
Módulo de Mo
onitoramento
o GSM/GPRS
S.

Serão aceitos os Co
ontroladoress Semafóricos em Te
empos Reaal que satissfizerem
plenamentte os requissitos supraccitados de controle
c
de qualidade ddesta Especcificação
Técnica.

4. DOCUMENTA
AÇÃO
4.1.

A Contrataada deverá fornecer tooda a docum
mentação té
écnica para que os téccnicos da
CET tenhaam todas as inform
mações neccessárias que lhes ppermitam projetar,
p
programarr, parametriizar, operarr e manter os
o controlad
dores.

4.2.

Nenhum controlador
c
poderá seer instalado
o sem que, anteriormeente, a Con
ntratada
tenha entrregue à CET a correspoondente doccumentação
o técnica.

4.3.

Toda a do
ocumentaçãão técnica ddeverá ser fornecida na língua pportuguesa.. Toda a
documentaação técnicca deverá ser forneccida em meio digital e em um
ma cópia
impressa por
p controlaador.

4.4.
4.4.1.

Deverá serr fornecida as seguintees documentações na lííngua portuuguesa:
Docum
mentação dos
d controlladores Tem
mpo Real (Manual doo usuário, Manual
Técnicco e Manual de manuteenção preve
entiva e corrretiva).

5. TREEINAMENTTO
5.1.

A Contrataada deverá ministrar o treinamentto necessárrio para cappacitar os té
écnicos e
engenheiro
os da CET a operar perfeitamente os eq
quipamentoos de cam
mpo e à
transmissãão de dadoss com a centtral.

5.2.

A Contrataada deverá ministrar o treinamentto necessárrio para cappacitar os té
écnicos e
engenheiro
os da CET a configuraar e param
metrizar todas as inforrmações qu
ue sejam
necessárias quando da incorporaação de novvas interseções ao conttrolador.

5.3.

O treinam
mento voltaado à Connfiguração e Paramettrização doo controlad
dor e o
treinamento voltado à Manutençção será ob
brigatório pa
ara controlaadores que não são
ual for a qu antidade fo
ornecida. A CET, tambéém, poderá solicitar
de uso da CET, seja qu
perior a 50 controlado res.
treinamento quando o fornecimeento for sup

